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 مبيقاموز  مقترح مشروع:
  

 
 

  تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق فيما يتعلق بمقترح المشروع التالي: 
 

  اإلزالة
 
  اليونيدواليونيب/ )الثانيةخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، الشريحة   
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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  مبيقاموز
  الوكالة  ) عنوان المشروعأوال(

  ، اليونيدو(رئيسة) اليونيب  ألولى)خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة ا
 

  (طن من قدرات استنفاد األوزون) 8.25  2013 السنة:  (المرفق جيم المجموعة األولي) 7) أحدث بيانات المادة ثانيا(
 

  2013   السنة:  ) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ثالثا(

مكافحة   رغاويال  األيروصوالت  كيميائي
  الحريق

عامل   المذيبات  التبريد
  تصنيع

االستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  االستھالك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  

  8.25    8.25      22الھيدروكلوروفلوروكربون 
 

  ) بيانات االستھالك (طن من قدرات استنفاذ األوزون)رابعا(

 6.5  بداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:نقطة ال 6.5  : 2010-2009خط األساس لفترة 

  االستھالك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 4.23  المتبقي: 2.27  موافق عليه بالفعل:
 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014  ) خطة األعمالخامسا(

إزالة المواد المستنفذة   اليونيب
لألوزون (طن من 

فاذ قدرات استن
  األوزون)

0.3  0.2  0.2  0.2 0.9 

التمويل (دوالر 
  أمريكي)

39,550  33,900  33,900  33,900 141,250 

إزالة المواد المستنفذة  اليونيدو
لألوزون (طن من 

قدرات استنفاذ 
  األوزون)

0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 

التمويل (دوالر 
  أمريكي)

0 0 81,750 0 0 0 0 81,750 

 

  المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  ) بيانات المشروعسادسا(

 5.9  5.9 6.50 6.50  غير متاح  حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)

 

5.9 

 

5.9 

 

5.9 

 

4.2  

الحد األقصى لالستھالك المسموح به (طن من قدرات 
  استنفاذ األوزون)

  5.9 5.9 6.50 6.50 غير متاح

 

5.9  

 

5.9  

 

5.9  

 

4.2  

 التمويل الموافق عليه
  (دوالر أمريكي)

تكاليف   اليونيب
  المشروع

40,000 0 35,000 0 30,000 0 30,000 

 

0 30,000 

 

165,000 

تكاليف 
  الدعم

5,200 0 4,550 0 3,900 0 3,900 

 

0 3,900 

 

21,450 

تكاليف  اليونيدو
  المشروع

75,000 0 0 0 75,000 

 

0 0 0 0 150,000 

تكاليف 
  الدعم

6,750 0 0 0 6,750 

 

0 0 0 0 13,500 

األموال التى وافقت عليھا اللجنة 
  (دوالر أمريكي) التنفيذية

  

تكاليف 
  المشروع

115,000 

 

0 0 0 0 0  0 

 

0  0 

 

115,000 

 

تكاليف
 الدعم

  

11,950 0 0 0 0 0 0 0 0 11,950 

للموافقة في  ةالمطلوب األموالإجمالي 
  (دوالر أمريكي)االجتماع  ھذا

تكاليف
 المشروع

  

0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 35.000 

 

  

تكاليف   
 الدعم

  

0  0  550 4 

  

0  0  0  0  0  0  4 550  

 

  ينظر فيه بشكل إفرادي  توصيات األمانة:
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  وصف المشروع
 
الث والسبعين طلبا الثإلى االجتماع  ،الرئيسة المنفذة صفه الوكالةوب اليونيب قدم، مبيقاموزعن حكومة  نيابة .1

 غـد مبلـعن 1واد الھيدروكلوروفلوروكربونيةـة المـة إدارة إزالـخطمن  لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة األولي
تقريرا  التقديمويشمل  فقط. لليونيب اأمريكي ادوالر 4 550تكاليف دعم الوكالة البالغة  ازائد دوالر أمريكي 35 000

وخطة تنفيذ الشريحة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن حة األولي مرحليا بشأن تنفيذ الشري
  .2016إلى  2015للفترة من 

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولي من
 
خطة إدارة إزالة المواد من ى لمرحلة األولمن ا الشريحة األولى تم تنفيذ األنشطة التالية من .2

  :الھيدروكلوروفلوروكربونية

موظف جمارك وفرض القانون. وتم  70: تم االنتھاء من حلقة عمل وطنية لعدد تدريب موظفي الجمارك  ) أ(
 ؛2015لجمارك في عام لالرئيسة  على نقاط الدخولإنتاج أجھزة تحديد سوائل التبريد وستوزع 

  
تقنيا على االستخدام اآلمن للھيدروكربونات  50: تم تدريب ة التبريدممارسات خدم أفضل التدريب على   ) ب(

الممارسات األخرى لخدمة التبريد. وبمساعدة من رابطة التبريد، إنتھت الوحدة الوطنية أفضل و
في صناعة المشروبات  الھيدروكلوروفلوروكربونمراجعة بيئية لرصد استخدام  65لألوزون من 

. وتوصلت الوحدة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةى جداول واتفقت مع ھذه الشركات عل
 زيادة الوعي؛لالوطنية لألوزون إلى اتفاق مع شركات الھاتف المحمول لتنفيذ رسائل 

 
يجرى إنتاج معدات : وبرنامج حافز للمستعملين النھائيين التھيئة إلعادة  دعم ثالثة مراكز إقليمية  ) ج(

وللتدريب على مناولة البدائل القابلة لالشتعال  22-روكلوروفلوروكربونالھيدوأدوات خدمة الحتواء 
. وتوفر المراكز التدريب للتقنيين على 2015وستوزع في أوائل عام  إلعادة التھيئةلثالث مراكز إقليمية 

الممارسات لخدمة التبريد وتساعد في جمع بيانات استھالك المواد المستنفدة لألوزون. وسيجرى أفضل 
 يذ برنامج حافز للمستعملين النھائيين في المستقبل؛تنف

  
  : تم تنفيذ رصد تنفيذ المشروع والجمع المنتظم للبيانات لقياس التقدم المتحقق.الرصد والتقييم(د) 

  
  مستوى صرف األموال

 
مـن المبـلغ المـوافق عليـه البـالـغ  اـدوالرا أمريكي 36 212، تم صرف مبلغ 2014حتى نھاية أغسطس  .3

 دوالرا أمريكيا 9 212لليونيب ومبلغ  دوالر أمريكي 27 000في المائة) (مبلغ  31.5( دوالر أمريكي 115 000
  .2014في عام  دوالرا أمريكيا 78 788لليونيدو). وسيصرف الرصيد البالغ 

  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخطط السنوية للشريحة الثانية من
 
خطـة إدارة إزالـة المـواد نشطة الرئيسة التى تنفذ خالل الشريحة الثانية من تشمل األ  .4

لألوزون في المنھج  وحدة نمطيةموظف جمارك وتضمين  50عمل إقليميتين لعدد  حلقتى الھيدروكلوروفلوروكربونية
ممارسات خدمة  حلقات عمل إقليمية للتقنيين عن أفضل 3)؛ دوالر أمريكي 10 000الدراسي لمدارس الجمارك (

التبريد، تشمل االستخدام اآلمن للھيدروكربونات وتنفيذ مخطط إصدار الشھادات لضمان االستخدام اآلمن للبدائل 

                                                      
المواد وافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لموزمبيق في اجتماعھا السادس والستين لخفض استھالك   1

  .2020يناير/كانون الثانى  1في المائة من خط األساس بحلول  35سبة بن الھيدروكلوروفلوروكربونية
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(أموال متبقية من الشريحة األولي)؛  إلعادة التھيئة)؛ توزيع معدات على ثالثة مراكز دوالر أمريكي 20 000(
 ).دوالر أمريكي 5 000األنشطة ( عجمي مواصلة التنسيق والتتقييم واإلبالغ عن

 
  تعليقات األمانة وتوصياتھا

 
  التعليقـات

  
  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمراجعة استھالك 

 
من قدرات  طن 6.5من أجل االمتثال عند  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوضع خط أساس استھالك  .5

من بروتوكول مونتريال. ومع ذلك،  7بلغ عنه بناء على المادة ، على أساس االستھالك الفعلي الماستنفاد األوزون
مستويات  أنمبيق ات حكومة موزظ، الحدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإل تھاخطوخالل إعداد 

كانت قائمة على أساس معلومات غير  2009- 2005المبلغ عنھا للفترة  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
قدمت طلبا رسميا إلى أمانة األوزون لمراجعته. وقامت أمانة  2012ملة قدمھا المستوردون، وفي آذار/مارس كا

ھو عام خط األساس  2009. ومع ذلك، وبما أن 2008إلى  2005األوزون بتصحيح بيانات االستھالك للسنوات من 
. وتمت مناقشة ھذه المسألة XV/19و XIII/15قررين لتحديد االمتثال، قدم الطلب لتنظر فيه لجنة التنفيذ تمشيا مع الم

، وافقت لجنة 5. وفي اجتماعھا الثانى والخمسين4والحادى والخمسين 3والخمسين 2الثامن واألربعين اتفى االجتماع
) 2014نوفمبر/تشرين الثانى  21-17التنفيذ على ترحيل التوصية إلى االجتماع السادس والعشرين لألطراف (

من مقددار  2009في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمبيق لمراجعة استھالكھا من اى طلب موزللموافقة عل
المواد استھالك خط األساس من  1. ويبين الجدول من قدرات استنفاد األوزون طن 8.68إلى  4.3

  الحالى والمنقح. الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  )2013-2009مبيق (افي موز 22- نالھيدروكلوروفلوروكربو. استھالك 1الجدول 

  
 خط األساس 2013 2012 2011 2010 2009 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 7بيانات المادة 
 150.00118.18 148.60 152.80 157.75 78.60 أطنان مترية

أطنان من قدرات استنفاد 
 األوزون

4.3 8.7 8.40 8.17 8.25 6.5 

 مراجعة*
 150.00157.75 148.60 152.80 157.75 157.75 أطنان مترية

أطنان من قدرات استنفاد 
 األوزون

8.68 8.7 8.40 8.17 8.25 8.7 

  عليھا (*) قدمت إلى االجتماع السادس والعشرين لألطراف للموافقة
  
من قدرات  طن 8.25البالغ  2013في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأن استھالك األمانة  الحظت  6
مبيق غير ممتثلة مع اكان أعلى من خط األساس الموضوع لالمتثال؛ وبالتالي، يبدو أن موز نفاد األوزوناست

ومع ذلك، يكون استھالك عام  .إلتزاماتھا بموجب بروتوكول مونتريال، وھى غير ممتثلة باتفاقھا مع اللجنة التنفيذية
(لم توافق عليه األطراف حتى اآلن).  نفاد األوزونمن قدرات است طن 8.7أقل من خط األساس المنقح البالغ  2013

وعند التشاور، أخطرت أمانة األوزون أنه توقعا لمقرر االجتماع السادس والعشرين لألطراف، لن تنظر في ھذه 
. وحتى ذلك الوقت، 2014نوفمبر/تشرين الثانى  15-14المسألة لجنة التنفيذ في اجتماعھا الثالث والخمسين في 

  إجراء عدم االمتثال، تعتبر أمانة األوزون أن من المبكر إعالن الطرف غير ممتثل.وتمشيا مع 
                                                      

  ).UNEP/OzL.Pro/ImpCom/48/5( 48/9التوصية   2
  ).UNEP/OzL.Pro/ImpCom/50/4( 50/6التوصية   3
  ).UNEP/OzL.Pro/ImpCom/51/4( 51/4التوصية   4
  ).UNEP/OzL.Pro/ImpCom/52/4( 52/3التوصية   5
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  نظام الترخيص التشغيلي
  
 
، ورد من الحكومة تأكيدا بوجود نظام وطنى للترخيص نافذ وحصص لواردات 63/17تمشيا مع المقرر   7

وكانت  .وأن النظام قادر على ضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوصادرات 
أقل من الحصة الموضوعة للسنة على أساس خط  2013في عام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالواردات من 

  عند نفس المستوى. 2014). وتم وضع الحصة لعام طن من قدرات استنفاد األوزون 8.7األساس المنقح (أي، 

كل سنة من قبل لجنة توجيه، ويخطر بھا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةع حصص الواردات من توض  8
المستوردون، الذين يرسلون طلباتھم للحصول على تصاريح. وتقيم لجنة التوجيه الطلبات وتحدد حصص وتصاريح 

رك لضمان أن المستوردين محددة للسنة للمستوردين المسجلين. وتقدم ھذه المعلومات أيضا إلى سلطات الجما
 .عند الحدود المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالستيراد  السماحيتم  حيث المسجلين من ذوى التصاريح الصالحة فقط

  وتطلب أيضا وزارة البيئة المساعدة من الجيش في رصد الواردات في المناطق التى ال يتاح فيھا موظفي الجمارك.
  

  التقنية القضايا
 
لضمان استدامة  خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيتعلق باألنشطة المخططة في  وفى ما  9

، أشار اليونيب إلى إدراج وحدة نمطية لألوزون في منھج تدريب مدارس الجمارك 2020برامج التدريب ما بعد عام 
ارك على مواصلة تدريب موظفين . وسيساعد ھذا مدارس الجم2015التى ستستكمل في ديسمبر/كانون األول 

اضافيين بعد االنتھاء من الخطة. وأبلغ اليونيب أيضا بوضع مخطط لشھادات التقنيين على أساس معايير إصدار 
. ويھدف ھذا إلى وصول التقنيين المؤھلين في المستقبل إلى سوائل 2015ادات األوروبية بحلول نھاية عام ھالش

  التبريد والخدمة.

  
، قدم 2015تعلق بحالة البرنامج الحافز إلعادة التھيئة الذي كان مخططا له في األصل في عام وفي ما ي  10

ة خالل الشريحتين األولي والثانية من اليونيب شرحا بعدم وجود إعادة تھيئة لسوائل التبريد القابلة لالشتعال متصور
وبناء  22- الھيدروكلوروفلوروكربوناحتواء المرحلة األولي. ويركز منھج البرنامج الحافز للمرحلة األولي على 

 ذاتبدائل وقدرات موازية لمناولة سوائل التبريد القابلة لالشتعال. ويؤكد برنامج التدريب على سالمة سوائل التبريد 
ھذه األنشطة في المراكز الثالثة إلعادة التھيئة  ويجرى إنشاءوكفاءة الطاقة.  منخفضة امكانية احترار عالمى

، وكذلك معدات تدريب لسوائل التبريد القابلة وإعادة استخدامھا ة وتتضمن معدات الستعادة سوائل التبريدالموجود
بشأن المسؤولية عن إعادة التھيئة للبدائل القابلة لالشتعال أو  72/17لالشتعال. وأشار اليونيب أيضا إلى المقرر 

  مينه في اتفاقات التنفيذ بين اليونيب والبلدان.بأنه تم إرساله لجميع البلدان في أفريقيا وتم تضالسامة 
   

 R-404Aوفي ما يتعلق بحالة سوق سوائل التبريد البديلة، أشار اليونيب إلى أن مخلوطات مثل   11
رام) غدوالر أمريكي للكيلو 24.7ألف (يتكلف كل واحد منھا 410- ج وھيدروفلوروكربون407- وھيدروفلوروكربون

رام) غدوالر أمريكي للكيلو 25.9( R-290رام) و غللكيلو ا أمريكيادوالر R-600 )16 الھيدروكربونات مثلوكذلك 
  للكيلوجرام. 26.1أ مبلغ 134-مبيق. ويبلغ سعر الھيدروفلوروكربونايمكن أن توجد في سوق موز

  
  مستوى صرف األموال

  
الشريحة التالية. وأشارت في المائة المطلوبة للموافقة على  20لبى مستوى الصرف للشريحة األولي عتبة   12

اليونيدو إلى أن النفقات في المستقبل قد تحدث قبل االجتماع الثالث والسبعين نظرا ألن طلب شراء المعدات سيصدر 
  دوالرا أمريكيا). 65 788الرصيد المتبقي من مكونه (، بحيث يغطى 2014في أكتوبر/تشرين األول 
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  االستنتاج
  

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمبيق قد أنشأت نظاما للترخيص باستيراد ازأن حكومة مواألمانة  الحظت  13
تمشيا مع  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةونظام حصص يجرى تشغيله حاليا وسيتمكن من تخفيض استھالك 

جدول اإلزالة لبروتوكول مونتريال. ويتحقق تقدم في أنشطة قطاع الخدمة مع التركيز على احتواء 
وتدريب التقنيين على أفضل ممارسات الخدمة بما في ذلك مناولة سوائل التبريد القابلة  22-يدروكلوروفلوروكربونالھ

  لالشتعال، ويجرى التنفيذ بالتنسيق عن كثب مع إدارة الجمارك ورابطة التبريد واألطراف الفاعلة األخرى.
  

 رة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطـة إدابالرغم من التقدم في تنفيذ الشريحة األولي من   14
المواد ألمانة التوصية بالموافقة الشاملة على الشريحة الثانية نظرا ألن استھالك ل يمكنمبيق، ال الموز

ساس لالمتثال. ومع ذلك، تالحظ األمانة أنه تمشيا مع إجراء عدم األأعلى من خط  الھيدروكلوروفلوروكربونية
مبيق غير ممتثلة. وتحاط األمانة علما أيضا بالتوصية من امانة األوزون أنه من المبكر إعالن موزاالمتثال، تعتبر أ

لجنة التنفيذ إلى اجتماع األطراف بشأن استھالك خط األساس كما طلبت الحكومة. وعلى ھذا األساس، تقترح األمانة 
المواد افق األطراف على تغيير خط أساس استھالك أن توافق اللجنة التنفيذية على تمويل الشريحة الثانية بشرط أن تو

  في اجتماعھا السادس والعشرين. الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

إذا وافقت عليه األطراف في ، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتغيير في خط أساس استھالك إن   15
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك بروتوكول مونتريال، سيؤدى إلى زيادة نقطة البداية للخفض المجمع في 

مبيق من اموزـل ةــواد الھيدروكلوروفلوروكربونيـخطـة إدارة إزالـة الموكذلك مستوى تمويل المرحلة األولي من 
). وتقترح األمانة أيضا 12(و)(60/44دوالر أمريكي، تمشيا مع المقرر  332 500دوالر أمريكي إلى  315 000

ت العالقة في االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية لتعكس التغييرات في خط األساس من أجل تحديث األقسام ذا
  .2016االمتثال ومستوى التمويل عند تقديم الشريحة التالية في عام 

  
في حالة عدم موافقة األطراف في بروتوكول مونتريال على تغيير خط األساس، توصي األمانة بإعادة تقديم   16

مبيق إلى الموز خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالثانية من المرحلة األولي من  الشريحة
  االجتماع الرابع والسبعين.

  التوصيـات
 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في:  17

رة إزالـة خطـة إدااالحاطة علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولي ل  )أ (
  ؛مبيقافي موزالمـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمستدام في استھالك  المجمع لتخفيضل البدايةمالحظة أن نقطة   )ب (

طن  8.68 المنقح البالغ ستھالكال، محسوبا باستخدام اطن من قدرات استنفاد األوزون  8.7 سيكون
عام ل المبلغ عنه طن من قدرات استنفاد األوزون 8.7و  2009لعام  زونمن قدرات استنفاد األو

، وأن مستوى التمويل المنقح للمرحلة األولي من من بروتوكول مونتريال 7المادة  بموجب 2010
ا مع يدوالر أمريكي، تمش 332 500سيكون  خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

، إذا وافقت األطراف في بروتوكول مونتريال على التغيير في استھالك )12(و)(60/44المقرر 
  في اجتماعھا السادس والعشرين؛ 2009لعام  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
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خطـة إدارة إزالـة المـواد من الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة األولي   (ج)
، عند 2016-2015تنفيذ الشريحة خالل الفترة مبيق، وخطة الموزالھيدروكلوروفلوروكربونية 

ا لليونيب، أمريكي ادوالر 4 550زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي 35 000مبلغ 
على شرط أن توافق األطراف في بروتوكول مونتريال في اجتماعھا السادس والعشرين على تغيير 

(ب) أعاله، 17كما حددت الفقرة الفرعية  2009م لعا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك 
  وعلى أال يقوم أمين الخزانة بتحويل التمويل الموافق عليه حتى ذلك الحين؛

 
 

ط خمبيق واللجنة التنفيذية على أساس اأن تطلب من أمانة الصندوق تحديث االتفاق بين حكومة موز  (د)
لشريحة الثالثة اتثال، وتقدمه مع طلب تمويل من أجل االم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأساس 

إذا وافقت األطراف في بروتوكول ، خطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن 
في اجتماعھا  2009مونتريال على التغيير في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

 السادس والعشرين؛

المواد استھالك طراف في بروتوكول مونتريال على تغيير في حالة عدم موافقة األ  (ھـ)
إعادة تقديم الشريحة الثانية من المرحلة  ، تطلب من اليونيب2009لعام الھيدروكلوروفلوروكربونية 

مبيق إلى االجتماع الرابع اخطـة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لموزاألولي من 
   ؛والسبعين

خطـة إدارة إزالـة المـواد أن الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة األولي من مالحظة   )و(
مبيق قد اضطلعت بجميع ايكون من المفھوم أن موزأن  ھىمبيق الموز الھيدروكلوروفلوروكربونية

المواد مسؤولياتھا والمخاطر المرتبطة بإعادة التھيئة لمعدات التبريد وتكييف الھواء القائمة على 
  قابلة لالشتعال أو سامة والخدمة المرتبطة بھا.إلى سوائل تبريد  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
----- 

 
 


